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Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΤΥ Π Ο Υ
ΘΕΜΑ: H κζςθ τθσ ΚΙΠΑΝ για το νζο Νόμο για τθν Ανωτάτθ Εκπαίδευςθ με τίτλο
«Δομι, λειτουργία, διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ςπουδών και διεκνοποίθςθ των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».
H Κίνθςθ Πανεπιςτθμιακισ Αναβάκμιςθσ ζχοντασ λάβει γνϊςθ του τελικοφ
κειμζνου του νζου νόμου για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ, κεωρεί υποχρζωςθ και
κακικον να τοποκετθκεί κατ’ αρχιν επί των βαςικϊν κεμάτων, που εγείρει θ νζα
πραγματικότθτα ςτο πανεπιςτθμιακό τοπίο τθσ χϊρασ.
Επαναβεβαιϊνουμε τθν αταλάντευτθ ςτάςθ μασ και προςπάκεια για τθν
μεταρρφκμιςθ του πανεπιςτθμίου ςτθν κατεφκυνςθ ςφγκλιςθσ με τα ευρωπαϊκά
δεδομζνα τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και τθσ ζρευνασ και τθσ εξυπθρζτθςθσ τθσ
οικονομικισ, κοινωνικισ και πολιτιςτικισ ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ.
Είναι γεγονόσ ότι ο νόμοσ 1268/82 είχε από καιρό ολοκλθρϊςει τον κφκλο του. Το
αίτθμα για τισ μεγάλεσ αλλαγζσ που ζπρεπε να γίνουν ςτο πανεπιςτθμιακό ςφςτθμα
αποτελεί μια πραγματικότθτα που ωρίμαςε κατά τθν προθγοφμενθ δεκαετία αλλά
και νωρίτερα πρϊτα και κφρια ςτο χϊρο των πανεπιςτθμίων και των
πανεπιςτθμιακϊν και ςτθ ςυνζχεια ςτθν ευρφτερθ κοινωνία. Θεωροφμε ότι θ
ευρφτατθ πλειοψθφία, που επετεφχκθ ςτο επίπεδο του Ελλθνικοφ Κοινοβουλίου
κατά τθν ψιφιςθ του νζου νόμου για τθ μεταρρφκμιςθ τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ
αποτελεί το επιςτζγαςμα αυτϊν των διεργαςιϊν.
Για να δθμιουργθκοφν οι ςυνκικεσ αλλαγισ του κεςμικοφ πλαιςίου, κακοριςτικόσ
ιταν ο ρόλοσ που διαδραμάτιςε το μεταρρυκμιςτικό κίνθμα που αναπτφχκθκε τθ
δεκαετία που πζραςε ςτο ςϊμα των πανεπιςτθμιακϊν δαςκάλων, κινθτιρια
δφναμθ του οποίου ιταν και είναι το πιο δθμιουργικό και διεκνϊσ ανταγωνιςτικό
τμιμα του. Ζνα ακαδθμαϊκό προςωπικό, που πολλζσ φορζσ πρωτοςτάτθςε ειδικά
ςτα δίςεκτα χρόνια ςτθν ανάπτυξθ και διάδοςθ των νζων ιδεϊν και ςτθ ςυγκρότθςθ
των αναγκαίων μορφωμάτων για τθ διεκδίκθςθ των αυτονόθτων, μζςα ςε ζνα
περιβάλλον ζντονα ςυντθρθτικό, αντί-ακαδθμαϊκό και αντί-αξιακό.
Ο νζοσ νόμοσ βελτιϊνει ςε αρκετά και κρίςιμα ςθμεία τθ λειτουργία των
Πανεπιςτθμίων και των Τεχνολογικϊν Ιδρυμάτων προσ όφελοσ τθσ ποιότθτασ των
ςπουδϊν και των φοιτθτϊν. Επίςθσ ςε καίρια κζματα ο νόμοσ ενςωματϊνει
κεντρικζσ κζςεισ τθσ ΚΙΠΑΝ και τθσ ΠΟΣΔΕΠ.
Στα κετικά του νζου νόμου κα πρζπει να καταγράψουμε, μεταξφ άλλων, τα
ακόλουκα:
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Τθν ικανοποίθςθ ενόσ πάγιου και διαχρονικοφ αιτιματοσ όλθσ τθσ
πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ, αυτοφ τθσ πραγματικισ και ουςιαςτικισ
αυτονομίασ των ιδρυμάτων.
Τθ μεταφορά κατά ζνα ςαφι και ουςιαςτικό τρόπο τθσ πθγισ εξουςίασ των
πανεπιςτθμιακϊν ιδρυμάτων ςτο ςϊμα των κακθγθτϊν όλων των
βακμίδων, δθλαδι ςε αυτοφσ που ζχουν τθ γνϊςθ και τθν εμπειρία για τα
ακαδθμαϊκά πράγματα. Θ εκλογι μόνο από το ςϊμα των κακθγθτϊν –όλων
των βακμίδων- των οκτϊ κακθγθτϊν μελϊν του Συμβουλίου κακϊσ και θ
τελικι επιλογι του Πρφτανθ με αυξθμζνεσ πλζον εξουςίεσ αναδεικνφουν
κατά ςαφι τρόπο τθν επιτελεςκείςα ανατροπι των δομϊν εξουςίασ ςτο
πανεπιςτθμιακό ςφςτθμα. Οι πανεπιςτθμιακοί δάςκαλοι ζχουμε πλζον τισ
ευκφνεσ που μασ αναλογοφν και δεν μποροφμε να τισ αντιπαρερχόμαςτε,
αλλά οφτε και να τισ μετακζτουμε. Για πρϊτθ φορά ςτα ακαδθμαϊκά χρονικά
τθσ χϊρασ, δίδεται θ δυνατότθτα, θ ευκαιρία αλλά και θ ευκφνθ ςτο
ςφνολο των πανεπιςτθμιακϊν δαςκάλων να κακορίςουν ςε πολφ μεγάλο
βακμό μόνοι τουσ τθν πορεία και τισ τφχεσ του ιδρφματόσ τουσ.
Τθ δθμιουργία μθχανιςμϊν ουςιαςτικοφ ελζγχου των ακαδθμαϊκϊν
λειτουργιϊν και των αποτελεςμάτων τουσ, τόςο από το Συμβοφλιο του
Ιδρφματοσ όςο και από τθ νζα ΑΔΙΠ, ςτα πλαίςια τθσ αξιολόγθςθσ και τθσ
κοινωνικισ λογοδοςίασ. Βεβαίωσ, θ κετικι εξζλιξθ του όλου εγχειριματοσ
είναι ςτενά ςυνδεδεμζνθ και εξαρτάται από τθν ουςιαςτικι λειτουργία
αυτϊν των κεςμϊν.
Τθ δυνατότθτα διαφοροποίθςθσ μεταξφ των ιδρυμάτων μζςα από τον
Οργανιςμό και τον Εςωτερικό κανονιςμό. Θ δυνατότθτα αυτι, ςε
ςυνδυαςμό με τθν εκχϊρθςθ ςτουσ πανεπιςτθμιακοφσ τθσ πθγισ εξουςίασ,
κα οδθγιςει ςφντομα ςε ιδρφματα διαφορετικϊν ταχυτιτων και
ακαδθμαϊκϊν χαρακτθριςτικϊν, πράγμα κετικό για τθν εξζλιξθ του όλου
ςυςτιματοσ.
Τθν περιοδικι αξιολόγθςθ των πάντων με διαδικαςίεσ διεκνϊσ
καταξιωμζνεσ.
Τθν ουςιαςτικι ενίςχυςθ των ακαδθμαϊκοφ και διοικθτικοφ ρόλου τθσ
χολισ. Ενίςχυςθ που επιτρζπει να αναμορφϊνονται τα προγράμματα
ςπουδϊν και τα Τμιματα με ευζλικτο τρόπο, ακολουκϊντασ τισ διεκνείσ
επιςτθμονικζσ εξελίξεισ και εξυπθρετϊντασ τισ ανάγκεσ τθσ χϊρασ.



Το ολιγομελζσ των ςωμάτων διοίκθςθσ και λιψθσ αποφάςεων, όπωσ θ
Σφγκλθτοσ, το Συμβοφλιο, θ Κοςμθτεία και τα εκλεκτορικά ςϊματα, που
αυξάνει
τισ
δυνατότθτεσ
αποτελεςματικότθτασ,
ευελιξίασ
και
επαγγελματιςμοφ.



Μια ςειρά από κετικζσ ρυκμίςεισ για τουσ φοιτθτζσ, όπωσ ο Συνιγοροσ του
φοιτθτι, κακϊσ και θ παραπομπι ςε επιτροπι μετά από ςειρά ανεπιτυχϊν
εξετάςεων ςε μάκθμα.



Θ ανά τετραετία διαμόρφωςθ του προγράμματοσ εκνικισ ςτρατθγικισ για
τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ από το Υπουργείο Παιδείασ
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Στα κζματα του νζου νόμου που κζλουν επανεξζταςθ ι περαιτζρω επεξεργαςία
καταχωροφμε τα ακόλουκα ςθμεία:
 Τθ μθ εκλογι των Κοςμθτόρων από τουσ κακθγθτζσ.
 Τθν ανυπαρξία οποιαςδιποτε διοικθτικισ δομισ ςτο επίπεδο Σμιματοσ,
παρά τθν απόδοςθ ςαφϊν επιςτθμονικϊν-ερευνθτικϊν χαρακτθριςτικϊν πζραν των εκπαιδευτικϊν- ςτο Τμιμα. Επίςθσ, ειδικά για μεγάλα Τμιματα
με πολλά επιςτθμονικά αντικείμενα, θ διάλυςθ των Τομζων δθμιουργεί ζνα
δυςαναπλιρωτο κενό. Θεωροφμε ότι κα πρζπει μζςα από τον Οργανιςμό να
δοκεί θ δυνατότθτα ςτα ιδρφματα τθσ διατιρθςθσ των Τομζων, ιδιαίτερα
ςτισ περιπτϊςεισ, που αυτό αποτελεί μια προφανι ανάγκθ.
 Το ςφνκετο των ρόλων των βαςικϊν πόλων εξουςίασ ςτο κάκε Κδρυμα
(Συμβοφλιο – Πρφτανθσ – Σφγκλθτοσ – Κοςμιτορεσ) και θ πολυπλοκότθτα των
μεταξφ τουσ ςχζςεων. Ζνα πείραμα, που ςίγουρα δεν κα είναι πάντα
επιτυχζσ. Οπωςδιποτε, οι διοικθτικζσ υπερεξουςίεσ τισ οποίεσ τελικά
διατθρεί το Συμβοφλιο αποτελοφν ζνα από τα ερωτθματικά του νόμου.
 Θ δυνατότθτα διαμόρφωςθσ προγραμμάτων ςπουδϊν 3-ετοφσ διάρκειασ
κα πρζπει -ειδικά ςτον πανεπιςτθμιακό χϊρο- να αντιμετωπιςτεί με τθ
δζουςα ακαδθμαϊκι υπευκυνότθτα. Αν και όπου αυτό ςυμβεί κα πρζπει να
είναι αποτζλεςμα ουςιαςτικισ μελζτθσ των διεκνϊν επιςτθμονικϊν
εξελίξεων και των αναγκϊν τθσ χϊρασ και να αποτελεί κοινι απόφαςθ όλων
των Ιδρυμάτων που κεραπεφουν το αντίςτοιχο επιςτθμονικό αντικείμενο.
 Τθ μθ φπαρξθ ενιαίων ελάχιςτων για όλα τα πανεπιςτιμια προςόντων –
πζραν του διδακτορικοφ διπλϊματοσ- για κατάλθψθ κζςθσ κακθγθτι
(οποιαςδιποτε βακμίδασ).
Θ ψιφιςθ ενόσ κεςμικοφ πλαιςίου -ακόμα και αν είναι άριςτο- δεν αρκεί για τθ
διαςφάλιςθ τθσ μεταρρυκμιςτικισ πορείασ. Η επιτυχισ εφαρμογι του απαιτεί και
ακαδθμαϊκι και ευρφτερθ κοινωνικι ςυναίνεςθ, αλλά απαραίτθτθ προχπόκεςθ
αποτελεί θ δθμιουργία μιασ ενδογενοφσ κετικισ δυναμικισ μζςα ςτο
πανεπιςτθμιακό ςφςτθμα. Γι’ αυτό, είναι αναγκαίο να υιοκετθκεί άμεςα το
ακόλουκο ςυνοδευτικό πακζτο μζτρων ενίςχυςθσ τθσ εκπαιδευτικισ και
ερευνθτικισ διαδικαςίασ:
 Επαρκισ χρθματοδότθςθ των Πανεπιςτθμίων, ζτςι ϊςτε να
ανταπεξζλκουν ςτισ άμεςεσ ανάγκεσ για ςτοιχειϊδθ κάλυψθ των
εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν αναγκϊν τουσ αλλά και των αναγκϊν
που επιβάλλονται από τισ μεγάλεσ επερχόμενεσ αλλαγζσ.
 Άμεςοσ διοριςμόσ όλων των νεοεκλεγμζνων ςυναδζλφων, των οποίων
ο διοριςμόσ κακυςτερεί, με ορατό τον κίνδυνο τθσ απϊλειασ τουσ και
κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν με τον αναγκαίο αρικμό
ςυμβαςιοφχων ςυνάδελφων, θ μθ φπαρξθ των οποίων δθμιουργεί
μείηονα ηθτιματα λειτουργίασ ειδικά ςε οριςμζνα από τα νεότερα
Τμιματα.
 Σαφζσ και δεςμευτικό επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθν οργάνωςθ τθσ
υλοποίθςθσ του νόμου (π.χ. κατά το πρότυπο του ςχεδίου για τθν
εφαρμογι του νόμου για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ). Χωρίσ αυτό
και ο καλφτεροσ νόμοσ κινδυνεφει να βουλιάξει ςτο "τζλμα τθσ
μετάβαςθσ".
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 Άμεςοσ επαναςχεδιαςμόσ του τοπίου τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, μζςω
ουςιαςτικοφ διαλόγου με τθν πανεπιςτθμιακι κοινότθτα και
διαφανϊν διαδικαςιϊν, ϊςτε να καταςτεί βιϊςιμο το υπάρχον,
υπερβολικά εκτενζσ και χαοτικό ςφςτθμα Τμθμάτων, Σχολϊν, Ιδρυμάτων
και των παραρτθμάτων αυτϊν ανά τθ χϊρα. Οι όποιεσ ανάλογεσ
ρυκμίςεισ, όμωσ, κα πρζπει προφανϊσ να ςυνοδεφεται από τθν πλιρθ
προςταςία του προςωπικοφ.
 Σαφι δζςμευςθ για μόνιμο εκνικό πρόγραμμα ζρευνασ, με ερευνθτικά
προγράμματα που κα προκθρφςςονται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα
(ανάλογα με τουσ διακζςιμουσ πόρουσ), πάνω ςτουσ ακόλουκουσ
άξονεσ: ζρευνα με βάςθ τισ αναηθτιςεισ τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ
(βαςικι ζρευνα), ζρευνα για τθν αντιμετώπιςθ προβλθμάτων τθσ
κοινωνίασ, ζρευνα για τθν αντιμετώπιςθ προβλθμάτων τθσ παραγωγισ
και τθσ βιομθχανίασ, κοινωνικό-οικονομικι ζρευνα και ζρευνα ςτισ
ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ. Επίςθσ, κα πρζπει το Τπουργείο να
αντιμετωπίςει πλζον (και άμεςα) τα ερευνθτικά προγράμματα του
ΕΠΑ με ςυνζπεια, διαφάνεια και επαγγελματιςμό.
 Δζςμευςθ για το νζο μιςκολόγιο των πανεπιςτθμιακϊν ωσ δθμοςίων
λειτουργϊν, με τθν ενςωμάτωςθ ςτον βαςικό μιςκό των ςθμερινϊν
επιδομάτων που ςτθν ουςία τουσ αφοροφν ςτον πυρινα του
πανεπιςτθμιακοφ ζργου. Ζθτοφμε τθν άμεςθ ςυνάντθςθ των Τπουργϊν
Οικονομικϊν και Παιδείασ με τισ Ομοςπονδίεσ των διδαςκόντων ςτα
ΑΕΙ και των ερευνθτϊν και ζναρξθ ουςιαςτικοφ διαλόγου για ζνα νζο
ειδικό μιςκολόγιο, ανεξάρτθτα από τθν πορεία του διαλόγου για το
ενιαίο μιςκολόγιο των δθμοςίων υπαλλιλων.
Σεβόμενοι ςτο ακζραιο τισ κζςεισ των κεςμικϊν οργάνων τθσ ΠΟΣΔΕΠ, όςον αφορά
το νζο κεςμικό πλαίςιο, δθλϊνουμε με ςαφινεια ότι:
Θα ςτθρίξουμε τθν εφαρμογι του νζου νόμου ςτρζφοντασ με τθ δράςθ
μασ τισ εξελίξεισ προσ κετικι κατεφκυνςθ. Ηθτοφμε από τουσ ςυναδζλφουσ
πανεπιςτθμιακοφσ δαςκάλουσ να ςυμμετάςχουν μαηικά ςτισ διαδικαςίεσ
ςυγκρότθςθσ των οργάνων τθσ νζασ διοίκθςθσ και με τθν ψιφο τουσ να
τοποκετιςουν ςτισ κζςεισ ευκφνθσ τουσ ακαδθμαϊκά κατάλλθλουσ, χωρίσ
οποιεςδιποτε ςκοπιμότθτεσ ι άλλα κριτιρια.
Θα ςυνεχίςουμε να αγωνιηόμαςτε για βελτιϊςεισ του κεςμικοφ πλαιςίου
ςτθν κατεφκυνςθ τθσ περιςςότερθσ ακαδθμαϊκότθτασ, αξιοκρατίασ,
αριςτείασ, ανταγωνιςτικότθτασ, διαφάνειασ και ουςιαςτικισ λογοδοςίασ.
κα ςυνεχίςουμε να εργαηόμαςτε με κάκε μζςον για τθν ενίςχυςθ του
κφρουσ και τθσ αξιοπρζπειασ του πανεπιςτθμιακοφ δαςκάλου, ο οποίοσ
για πολλά χρόνια αποτελεί ςτόχο ςυνικωσ άδικων ςυκοφαντικϊν
επικζςεων και εξευτελιςτικϊν οικονομικϊν απολαβϊν.
Οι πανεπιςτθμιακοί δάςκαλοι επιβάλλεται να προχωριςουμε αποφαςιςτικά ςτθ
νζα εποχι, διαφυλάςςοντασ ΑΝΟΙΧΣΑ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ με πλιρεισ τισ
εκπαιδευτικζσ και ερευνθτικζσ λειτουργίεσ τουσ. Η ελλθνικι οικογζνεια το απαιτεί
και θ κοινωνία το ζχει επιβάλλει.
Η ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΗ ΚΙΠΑΝ
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